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Αριθμ. Πρωτ.10173/971 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 

1. Το Δασαρχείο  Ιωαννίνων, προκηρύσσει τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την 

κατασκευή του έργου:«ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΗΣ  ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΚΑΛΑΡΡΥΤΕΣ – ΜΥΛΟΣ ΚΟΥΪΑΣΑ – 
ΓΕΦΥΡΑ ΦΙΛΟ», με προϋπολογισμό 310.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ποσού για αναθεώρηση και 

Φ.Π.Α., με υποβολή προσφορών κατά το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 6 

του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ)). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:  

- Δαπάνη Εργασιών: 179.523,34  € 

- Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 32.314,20 € 

- Απρόβλεπτα ( ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.): 31.775,63  € 

- Αναθεώρηση: 8.419,35 € 

- Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: 57.967,48  €  

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, 

Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από το Δασαρχείο Ιωαννίνων, οδός Μαρ. Κοτοπούλη 62 μέχρι της 14 

/3/2013.  Πληροφορίες Μαργαρίτα Καρβούνη,  τηλ.: 26510 88093–88092-88087.  Η διακήρυξη του έργου 

έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β για έργα που δεν 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί της 19/3/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.. (λήξη παραλαβής 

προσφορών) στα γραφεία του Δασαρχείου Ιωαννίνων, οδός Μαρ. Κοτοπούλη 62, Ιωάννινα και το σύστημα 

υποβολής προσφορών είναι το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 5 του Ν. 

3669/2008 (ΚΔΕ). 

4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

� Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:   

α.Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον  ανήκουν στην  Α2 ή 1η ή 2η  τάξη (εντός ή εκτός νομού), για έργα κατηγορίας 

Οικοδομικών. 

Β. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2 ή 1η ή 2η  τάξη (εντός ή εκτός νομού), για έργα κατηγορίας 

Πρασίνου (Π.Δ. 146 άρθ.7 παρ.3), στελεχωμένες με Δασολόγο – Δασοπόνο, σύμφωνα με της ισχύουσες 

διατάξεις. 

Γ. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για της Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 

εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες της καταλόγους της και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με της 

καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 
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Δ.Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 

αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το 

δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

Ε.   Εργολήπτες κάτοχοι Ε.Δ.Δ.Ε. Δ΄ τάξης, Υπουργείου ΥΠΕΚΑ.  

� Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό 

μεταξύ της, υπό της όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια 

κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό 

σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.  

� Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος της κοινοπρακτικού 

σχήματος. Γίνονται της δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες 

εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή  της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια 

κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών 

επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής που ανέρχονται σε 

ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 

4.873,00 €, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ),  και ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την 

ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 210 ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στα πλαίσια υλοποίησης 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013», Άξονας 

Προτεραιότητας 6: «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Ηπείρου», Θεματική Προτεραιότητα 56: 

«Προστασία και ανάπτυξη φυσικής κληρονομιάς» και Κατηγορία Πράξης 06.56.01.01: «Αναπλάσεις 

τουριστικών περιοχών». Προκαταβολή θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Δ/νση Δασών Ιωαννίνων.  

 

 

 

                                                                                                                              Μ.Ε.Γ.Γ.Α.Δ.Η-Δ.Μ 

Η Προϊσταμένη του Δασαρχείου  

 

 

 

                                                                                                                                      Φωτεινή Κούτλα 

                                                                                                                                     Δασολόγος με Β’ βαθμό 


